آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  +ﻓﯿﻠﻢ
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن از
آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در
ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و آﻣﻮزش
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف زﺷﺘﻪ ،دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف رو ﻧﺰﻧﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻮاﻻت ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺳﻮال
ﺧﻮد را از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮوز ،ﻣﻮﺟﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻤﺖ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺪه ﺑﺪن ,ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﯾﺎ دﯾﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن او را دارد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ  :اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻧﮑﻦ .ﻣﻦ ﺑﺪم ﻣﯽ ﯾﺎد .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻬﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ  .و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس
ﺑﺪی در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻓﺮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه آدم
ﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻤﻮﻻ از وﺟﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آزار
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻤﺖ آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻮاس ﭘﺪر ﻫﺎ و
ﻣﺎدر ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻦ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدک راﺟﺒﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﺎوی ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ذﻫﻦ ﮐﻮدک
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ
او ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدک ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدر اﺑﺘﺪا ﺧﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﮐﻮدک اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮ ﮐﻮدک آزاری و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ
از ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدک ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
آرام آرام ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ ﮐﻮدک اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ را در در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮدک ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ دوران
ﻣﻼﺣﻈﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺧﻄﺮات ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ

آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ واژه »ﺧﺼﻮﺻﯽ« و »ﺳﺮی« را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﭽّﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ
ﻣﯽروﯾﻢ و در را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺮی
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺳﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.ﺑﻪ
ﺑﭽّﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :دراﯾﻦ ﺑﺎره از ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺳﻮال ﮐﻦ«
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ
آن اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ دﯾﺪﮔﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ  .ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی درون
و ﺑﺮون ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ دوران ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
دارﻧﺪ  .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ  ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ
رواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﮔﺬر از
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﺷﺪی رواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ
ﺷﺪه و در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪی راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک
ﺑﻪ او ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .
روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک دارای ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ و ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از دوره ﻧﻮزادی رﺷﺪ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رواﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ  ،در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ رواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺮح داد .
رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ – درک ﮐﻮدک از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن و اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ
آن ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﻦ  ۱۸ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ و اﻏﻠﺐ ﺗﺎ
ﺳﻨﯿﻦ  ۲ – ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .دو ﺳﻮم ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ۳ – ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪی ﭼﻮن ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ
از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد  ،دﺧﺘﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺧﻮد را در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
دروﻧﯽ وذاﺗﯽ اﺳﺖ .
وﻗﺘﯽ ﺑﭽّﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺸﻒ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮐﻢ ﮐﻢ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد و ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ اﻋﻀﺎی
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﺑﭽّﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﭽّﻪﻫﺎ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻋﺎدی ﺧﻮد از ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﭽّﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ“ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ” ﺑﭽّﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽّﻪﻫﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽروﻧﺪ او ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ دﮐﺘﺮ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪن ﺑﺪن دﯾﮕﺮان را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﭽّﻪﻫﺎ از ﺳﺮﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺣﻀﻮر ﺑﭽّﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد و اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آن
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻮل ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ
،ﻧﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺣﺪ و
ﻣﺮزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﺴﺮ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺎزی ﺧﻮد در اﺗﺎق ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ وارد اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟آراﻣﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮ ﺑﭽّﻪﻫﺎ داد ﻧﮑﺸﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺪ و
ﻣﺮزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ .ﺑﺪن ﺷﻤﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺘﺎن را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ«.
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﭽّﻪﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎزی ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ او درﺑﺎرهی ﺷﮑﻞ ﺑﺪن و ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را در ﻻﺑﻪ ﻻی اﻧﺪامﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺳﺮی ﺑﻮدن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ واژه »ﺧﺼﻮﺻﯽ« و »ﺳﺮی« را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﭽّﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ
ﻣﯽروﯾﻢ و در را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺮی
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺳﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﺑﭽّﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :دراﯾﻦ ﺑﺎره از ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺳﻮال
ﮐﻦ«.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﭽّﻪﻫﺎ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﻣﺎ ،و ﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﻧﺒﺎﯾﺪ از داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎرات را در ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ  ،رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ  .ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺷﮕﻔﺖ آور
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد  .ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ۳-۴
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﻤﺪه ﭘﺴﺮان ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﭘﺴﺮاﻧﻪ را در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن  ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﭘﺮ

ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  .ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪر ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﭘﺴﺮﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽ  ،ﺑﯿﺎن
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در دﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺪر  ،اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .
در ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﭼﺴﭙﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی  ،ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد  .ﮐﻮدک  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮان را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » او دﺧﺘﺮ اﺳﺖ «  .در  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ  ،ﮐﻮدک ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد
اﺳﺖ » ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ « .
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و در اواﯾﻞ دوران دﺑﺴﺘﺎن  ،ﮐﻮدک اﺣﺴﺎس
ﺗﺪاوم ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را دارد  » .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد «  .ﻃﯽ دوران دﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺎ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪی ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ  » .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮادرم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ .
«

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﺳﻦ  ۴-۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺑﻌﺪ از آن  ،اﯾﻦ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ  ،اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک دارﻧﺪ  .در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ  .دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ  ۱۵-۱۹ﻣﺎﻫﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ  .ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ
 ۲ -۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرزی در ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
در دﯾﺪ ﮐﻠﯽ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ – ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺷﯿﺮﺧﻮار  ،در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد  .در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ
در ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺑﺪن ﺧﻮد  ،در ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی آﺗﯽ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ اوﻟﯿﻪ و روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﻫﻢ
ﭼﻮن آﻣﻮزش آداب ﺗﻮاﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪی رواﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ  ،ﮐﻮدک
از راه ﺗﻘﻠﯿﺪ  ،ﭘﺎداش و اﺟﺒﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ،آﻧﻬﺎ
را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ  .در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﻮدک در ﻣﻮرد
اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را
ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،
ﮐﻮدک ﺷﮕﻔﺘﯽ دﻧﯿﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دارد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺼﻮرت ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆاﻻت و اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺆاﻻت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و در آوردن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ  ،ﺑﺎزی ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن  ،ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد و ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ  .ﺟﻬﺖ اداره ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .رﻓﺘﺎر ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ  .ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺷﺘﺎب زده ﻗﻀﺎوت
ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی در ﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن  ،ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺎد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ  .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام را
ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد  .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ارﺿﺎء
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  .ﻃﻮری ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .
در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ  .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺧﺠﺎﻟﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﺑﻮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رد ﺷﻮد  ،ﺷﺮم و ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﯾﺎده از ﺣﺪ در
ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﯽ آﺗﯽ وی ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺪﻫﯿﺪ  .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﻧﺸﻮﯾﺪ  » .ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪی ﺧﻮدت ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ «  » ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎﺳﺖ
«  » ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ زﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ «  » ،اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺰﻧﯽ دﻫﺎﻧﺖ زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد «
 ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
· ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد  ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺧﻮد
 ،ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ
در رﻓﻊ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری  ،ﺷﺮم اﻓﺮاﻃﯽ  ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ  ،اﺷﮑﺎل در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ آﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
· در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ  ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ  ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و روﺷﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 .از ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﯽ و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن ﻣﮑﺮر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ  .ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮح دﻫﯿﺪ .

· در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻠﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎرش و … ، .ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ  .ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﺎدآوری ﻣﮑﺮر ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ  .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ ﺗﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب و ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاس و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .
· در ﺻﻮرت درآوردن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ  ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎزی ﺑﺪون ﻟﺒﺎس  ،ﺑﻪ آن
ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار  ،در زﻣﺎن ﺑﺎزی ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن
ﺑﺎﺷﯿﺪ .
· در ﻣﻮارد ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت از ﻃﺮف ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺆاﻻت ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ .
– اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﺆاﻻت و ﻋﻼﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﺤﺚ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .
– از ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ
.
– ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﻗﯿﻖ  ،اﻣﺎ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ
.
– از ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .
– در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﻗﻠﻤﺒﻪ  ،ﺳﻠﻤﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .
· از ﺑﺮ ﭼﺴﺐ زدن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ  .ذﮐﺮ ﻋﺒﺎراﺗﯽ
ﭼﻮن » ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ «  » ،دﺳﺖ ﺗﻮ ﭘﺎک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «  ،ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آداب ﺗﻮاﻟﺖ ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی وﺳﻮاﺳﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﻧﺰد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﺳﺘﻔﺎده
از اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﮑﺮار ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ و
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ وی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .

داﻧﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﻮدک» :ﻧﻮزاد از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟«
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزاد از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﺟﻮاب
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻮدک
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ:
ﻣﺮاﺣﻞ درک ﮐﻮدک از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
»ﮐﻮدک ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،
اﯾﻦ ﺟﻮاب راﮐﻪ ﻧﻮزاد در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .او ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﭽّﻪ را ﻫﻢ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ،
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﭽّﻪ را ،از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،وﻟﯽ رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﭽّﻪ از ﻧﺎف ﻣﺎدر زاﺋﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﭽِّﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ را در ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.
ﮐﻮدک ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﭽﻪ ،ﺑﺎرداری و ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﭽّﻪ
در اﺛﺮ ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻮزادی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده دارد ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻮدک ،در ﻣﺎدر
را درک ﮐﻨﺪ«.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ “ﻧﻮزاد در ﺑﺪن ﻣﺎدر رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ”  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻦ و درﮐﺶ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه داﻧﺶ ،ﺑﺮای ﺳﻦ او ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
»ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮال ﮐﻮدک ،از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﻪ او دروغ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﻌﺪاً ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاف اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
از آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ«
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﮔﺎه آﻧﻘﺪر ﺑﯽرﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود آﻧﻬﺎ را از ﺣﻮادث و
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن وﺟﻮد دارد .ﮐﺘﺎﯾﻮن ﺧﻮﺷﺎﺑﯽ ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻮدک و ﺣﮑﯿﻤﻪ ﻗﺎدری،
رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﺎره راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻮدکﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﺟﻨﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ از  ۳ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻮق و ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎدی در ﮐﺸﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
دارﻧﺪ .دﻧﯿﺎی ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻮاﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،واﻟﺪﯾﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش و از دﻧﯿﺎی ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺆاﻻت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ را درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ دارد.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎﻫﯽﺷﺎن را ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻن ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ از
ﺳﺆال ﮐﻮدک ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺷﺮم ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻄﺮی او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻮدک
رﻓﺘﺎری ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ او آﻣﺎدﮔﯽ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را دارد ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮدک اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽاش را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ
او ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ اوﻣﺪم« ﻣﺎدر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ
»از ﺷﮑﻤﻢ« و اﮔﺮ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ رﺷﺪ
ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﮔﺮم و آروم ﺑﺎﺷﻪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اون ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰﻧﻪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ«.
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن و ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان درآﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮔﻔﺖ»ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش
ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻤﻮنﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺖ دﺳﺖ زد ﻣﯿﺎی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯽ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ زد ﻣﯿﺎی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯽ و از ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮی «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدک اول
از ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
واﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻋﯿﺐ اﺳﺖ و زﺷﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺗﻌﺮﺿﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﺮم و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺎل ﮐﻮدکﺗﺎن را راﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد آزار و ﺗﻌﺎرض ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻮدک ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم داده .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻼت او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او
ﻫﻢدردی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راهﺣﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺿﻄﺮاب دور ﺷﻮﻧﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدیﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف زدﯾﻢ و راهﺣﻞ دادﯾﻢ و
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ داﺷﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﯽ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدک واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮوﻗﺖ ﻻزم
دﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﺮس آﺑﺮو روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻢدﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک داده ﺷﻮد .ﺑﻪ
او اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده
ﯾﺎ او را آزار داده ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ دﭼﺎر ﭘﺪﯾﺪه
 PTSDﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﺑﺮای او ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
وﻟﯽ ﺣﺠﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎن در او ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻣﻮﺿﻮع دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ
ﺣﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب اﻧﺘﺸﺎری در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ از
ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و از ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻣﻨﻪ ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﮑﺎر وﺳﻮاﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮار و اﻧﮑﺎر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺶ ﮐﺎر ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﻮدش ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و او ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ زودرس و دﯾﺮ رس آزارﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮐﻮدک  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺒﻌﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺐ ادراری ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ،ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﯽ
ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎرﮔﻨﺎه روی دوﺷﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آن ﺟﻨﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزارﮔﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺼﺪ آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﻮارض ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ.
واﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از اﺗﻔﺎق آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز
ﺗﺒﻌﺎت درازﻣﺪت ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﺷﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺑﺪن ﺷﺎن و
آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

